מסמך עבודה מול הפראייר
שלום רב,
תודה שבחרת לנצל את הפראייר!
שיטת העבודה מול הפראייר מתאימה רק ללקוחות שיודעים לעבוד במסודר
להלן דרכי העבודה המסודרות מולו:
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יש לבחור שמות ל 5עמודים ,לדוגמא :דף הבית ,אודות ,עבודות לדוגמא וכו'
יש לפתוח  5מסמכי וורד ולקרוא לכל קובץ בשם לפי שם העמוד
בכל דף וורד )שיש לו כבר שם(  -תכתבו את הטקסט שאותו אתם בוחרים ורוצים שיהיה רשום באותו
עמוד
צרפו תמונות שאתם רוצים שיהיו באותו עמוד לתוך קובץ הוורד ,כדי שהפראייר יבין אילו תמונות
לשתול בתוך העמוד
קחו את חמשת קבצי הוורד שבניתם ותשלחו למייל ariel35b@gmail.com
למייל תזכרו לצרף את הלוגו שלכם ואת כתובת דף העסקי שלכם בפייסבוק אם יש
בתוך המייל תרשמו את מספר הטלפון שלכם ,כתובת המייל שלכם ,שעות פעילות ,כתובת פיזית של
העסק )אם קיימת(
חפשו באינטרנט אתרים של קולגות ומתחרים ,תמצאו אתר אחד לפחות שאתם אוהבים ותצרפו את
הכתובת של אותו אתר למייל  -הפראייר לא יעתיק משם כלום ,אבל יקבל חוש כיוון לאופי שלכם ולמה
שבחרתם ,יבנה ויעצב עבורכם אתר ייחודי שתואם לרוח שלכם

בואו נסכם:
מכינים  5קבצי וורד ,לכל קובץ קוראים בשם לפי שם העמוד שבחרתם ,בכל קובץ יש להזין טקסט ותמונות.
את חמשת קבצי הוורד יש לצרף כקבצים ולשלוח לפראייר במייל ,בתוך המייל יש להזין כתובת ,כתובת מייל,
מספר טלפון ,אולי פקס וכל מה שנראה לכם רלוונטי .כמובן צרפו לאותו מייל גם את הלוגו שלכם ,ואתר אחד
שאהבתם של מתחרה
אוקי סיכמנו...בואו נעבור על התנאים בקצרה:
●
●
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אני אבנה עבורכם אתר לפני קבלת התשלום ואשלח לכם במייל
תפתחו את המייל ותשלחו רשימה של תיקונים באופן מסודר במייל חוזר
אני אתקן ואשלח לכם אתר מתוקן
תאשרו...או תבקשו תיקונים אחרונים
שוב אני אבצע את התיקונים
זהו...זה השלב שאתם צריכים להחליט אם לשלם או לא...ולכן זה הזמן שלכם לבחור חבילה מבין 4
האפשרויות .ארבעת האפשרויות הן:

מחירי אחסון
שנה אחת  100 -שקל לחודש
שנתיים  -רק  85לחודש

שלוש שנים  -רק  70לחודש
ארבע שנים  -רק  50לחודש
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המחיר בתום התקופה יימשך על פי אותו תעריף לחבילה הרלוונטית
למחירים יתווסף מעמ על פי חוק
ניתן לרכוש דומיין במחיר  100שקלים חד שנתי או להביא דומיין מ"בחוץ" .ההטמעה תתבצע ללא
תשלום
בתום בניית האתר  -יקבל הלקוח הדרכה ללא תשלום לניהול האתר בשיטת עשה זאת בעצמך
עבור אתרים גדולים יותר מ 5עמודים ,יש תעריף אחסון שונה
חבילות האחסון נגבות לתקופה שנבחרה מראש .ניתן לפרוס עד  5תשלומים שווים

ותזכרו...הפראייר הוא לא באמת פראייר...אלא אדם שעוסק באותו מקצוע למעלה מ 15שנים ובטוח באיכות
העבודה שלו ובשביעות רצון הלקוח...ולכן מסיק שכמעט כל אחד יהיה מרוצה מראש
אריאל ברג
טלפון0533364233 :
מיילariel35b@gmail.com :

